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Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de pessoal médico, para
um lugar na categoria de Assístente Graduado Sénior, da área hospitalar de
Oftalmologia, da carreira especial médica, do mapa de pessoal do Instituto de
Oftalmologia Dr. Gama Pinto, aberto pelo Aviso n.2 2129/2020 - Diário da República
n.2 27, Séríe II de 07/02 e Aviso n.2 15418/2020 - Diário da República n.2 193, Série
II de 02/10.

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2021, pelas 10 horas, reuniu o Júri do
procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na
carreira especial médica da área hospitalar, na especialidade de Oftalmologia, para a
categoria de Assistente Graduado Sénior, cuja abertura foi autorizada por deliberação
do Conselho Diretivo do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto de 04 de dezembro
de 2019.

Estiveram presentes o Presidente do Júri, Nuno Miguel Patrício Campos, Assistente
Graduado Sênior do Hospital Garcia d’Orta EPE, e o segundo vogal efetivo, Dra. Teresa
Soudo Fonseca, Assistente Graduada Sénior do Hospital Garcia d’Orta EPE, e por
videochamada/ plataforma digital, o primeiro vogal efetivo, Professor Dr. João Paulo
Castro Sousa, Assistente Graduado Sénior do Hospital de Leiria EPE, que substituirá o
Presidente nas suas faltas e impedimentos.

Ordem de Trabalhos:

1. Apreciação das candidaturas.
2. Calendarização das provas públicas dos candidatos incluindo a discussão

curricular e prova prática.

Dando início à Ordem de Trabalhos, o júri analisou o processo de candidaturas e
deliberou a admissão de ambas as candidaturas a concurso:

1. Sandra Maria Soares Barrão Pinto;
2. Maria da Conceição Rodrigo de Sousa de Ornelas.

Não houve candidatos excluídos.

Propôs-se e foi por todos aceite a data-limite para entrega do plano de gestão clínica
do serviço ou unidade da área de especialização à qual concorre, conforme legalmente
previsto, o dia 4 de março de 2021.

O júri delibera marcar a data e hora da realização da discussão curricular e prova
prática para o dia 19 de março de 2021, e por sorteio decidiu ser por ordem alfabética
do nome dos candidatos admitidos, conforme calendarização anexa à presente ata,
que dela faz parte integrante.
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A discussão curricular e a prova prática realizam-se no auditório Sousa Aguiar do
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, sito na Travessa Larga n.2 2, 1169-019
Lisboa, sendo realizadas pelo candidato, no mesmo dia de forma sequencial, com
início pela discussão curricular.

A discussão curricular e prova prática, terão, cada uma, uma duração até 90 minutos.

Os candidatos admitidos são convocados para aplicação dos métodos de seleção
“Discussão Curricular” e “Prova Prática”, sendo notificados, por mensagem de correio
eletrónico com recibo de entrega, do local, data e hora em que os mesmos tenham
lugar, em conformidade com a calendarização definida, sendo-lhes igualmente
enviada cópia da presente ata.

E não existindo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual foi
lavrada a presente Ata, que depois de lida em voz alta, foi assinada pelos presentes, e
remetida para assinatura, ao primeiro vogal do Júri.
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